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Mitjans col·laboradors

Amb la col·laboració de Amb el suport de

El Lliure consolida el seu espai 
de diàleg i pensament crític 
amb vuit noves sessions de 
l’Escola de pensament, de nou 
dinamitzades i moderades  
per la filòsofa, assagista i 
professora Marina Garcés  
i l’escriptor, periodista i activista 
cultural Albert Lladó. Gràcia es 
reafirma com a punt de trobada 
del teatre i el pensament.  
Un lloc per reflexionar sobre 
els conflictes contemporanis 
amb especialistes nacionals 
i internacionals. Les vuit 
sessions seran entre l’octubre  
i el juny. 

Pròxima sessió

SESSIÓ 2. 24/11 
És el suïcidi el veritable problema filosòfic?

4 € per sessió 
2 € Generació Lliure i Subscriptors
Abonats Gratuït!

CONVIDATS  
Jorge Riechmann i Carlota Subirós

PRESENTA I DINAMITZA
Marina Garcés

PRODUCCIÓ 
Teatre Lliure

Com interpretem, des de les eines del 
pensament i la representació, un possible 
oracle que vagi més enllà de la ficció 
distòpica? Per què els fills de la condició 
pòstuma hem substituït el “cap a on” per la 
pregunta “fins quan”? Com creem escenaris 
per a la utopia sense caure en la ingenuïtat?

Jorge Riechmann, professor titular de 
filosofia moral de la UAM (Universidad 
Autónoma de Madrid), és poeta, assagista 
sobre el pensament ecològic i exdirector de 
l’Observatorio de Sostenibilidad en España 
en la seva fase constitucional.

Carlota Subirós és dramaturga, directora  
d’El quadern daurat i traductora. Llicenciada 
en direcció d’escena i dramatúrgia per 
l’Institut del Teatre i en filologia italiana  
per la Universitat de Barcelona.

TEMPORADA 20/21 #SocCultura

Dimarts 20/10 
18.30 h Gràcia 

Escola de pensament

SESSIÓ 1

Té futur el nostre 
present?

https://www.teatrelliure.com/es
https://www.facebook.com/teatrelliure/
https://www.instagram.com/teatrelliure/
https://twitter.com/teatrelliure
https://www.youtube.com/user/teatrelliure/
https://www.teatrelliure.com/ca/programacio/tots-els-espectacles/el-quadern-daurat-0

